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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  W Y K O N A W C Z E 

 

Przedłużenie ogłoszenia stanu wyjątkowego dla całego stanu z powodu ciągłego 

przenoszenia się wirusa małpiej ospy w stanie Nowy Jork 

ZWAŻYWSZY, ŻE wirus małpiej ospy został uznany przez Światową Organizację 

Zdrowia za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym od dnia 23 lipca 

2022 r; 

ZWAŻYWSZY, ŻE w związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się wirusa małpiej ospy i 

znacznym ryzykiem, jakie stanowi on dla zdrowia ludzi, wirus małpiej ospy został uznany przez 

komisarza stanu Nowy Jork ds. zdrowia za bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego z 

dniem 28 lipca 2022 r.; 

ZWAŻYWSZY, ŻE Nowy Jork doświadcza obecnie jednego z najwyższych 

wskaźników transmisji w kraju, odnotowując 3124 przypadki w stanie Nowy Jork na dzień 26 

sierpnia 2022 r.; 

ZWAŻYWSZY, ŻE lokalne wydziały zdrowia aktywnie reagują na epidemię małpiej 

ospy poprzez wsparcie w prowadzeniu dochodzeń, identyfikację i monitorowanie kontaktów, 

podawanie szczepionek osobom narażonym na kontakt z chorym oraz obecnym populacjom 

wysokiego ryzyka, a także edukację i działania informacyjne; 

ZWAŻYWSZY, ŻE rząd stanu Nowy Jork musi wspierać gminy, miejscowości i 

hrabstwa w ich działaniach zmierzających do ułatwienia i podawania szczepień i 

przeprowadzania testów na obecność małpiej ospy oraz do zapobiegania dalszemu przenoszeniu 

się tej choroby; 

NINIEJSZYM, JA, Kathy Hochul, gubernator stanu Nowy Jork, na mocy władzy 

nadanej mi przez konstytucję i prawo stanu Nowy Jork, zarządzam utrzymanie stanu 

wyjątkowego na terenie stanu Nowy Jork wprowadzonego na mocy Rozporządzenia 

wykonawczego nr 20 oraz utrzymuję warunki, zasady i zawieszenia zawarte w Rozporządzeniu 

wykonawczym nr 20 do dnia 27 września 2022 r.; oraz 

W ZWIĄZKU Z TYM, na mocy władzy nadanej mi przez konstytucję i prawo 

wykonawcze stanu Nowy Jork oraz sekcję 29-a art. 2-B Prawa wykonawczego, zmieniam 

wszelkie ustawy, prawa lokalne, rozporządzenia, nakazy, zarządzenia lub przepisy, w całości lub 

w części, jakiejkolwiek agencji podczas stanu nadzwyczajnego związanego z klęską żywiołową, 

jeśli ich przestrzeganie uniemożliwiałoby, utrudniałoby lub opóźniałoby działania wymagane 

w sytuacji stanu wyjątkowego lub konieczne w celu zapewnienia pomocy w radzeniu sobie 



z bieżącą sytuacją wyjątkową; na okres od daty niniejszego Rozporządzenia wykonawczego do 

dnia 27 września 2022 r. w odniesieniu do następujących przepisów:  

 

• Sekcji 3216(i)(17)(E), 3221(l)(8)(E) i 4303(j)(3) ustawy o ubezpieczeniach 

(Insurance Law), w zakresie niezbędnym do: (1) wymagania pokrycia, bez 

jakichkolwiek dopłat, współubezpieczenia lub rocznych odliczeń, szczepienia 

przeciw wirusowi małpiej ospy oraz jego podania, w przypadku gdy jest ono 

wykonywane w ramach systemu opieki zdrowotnej lub poza nim, w odniesieniu do 

planów zdrowotnych należących do założycieli oraz osób, które nie są objęte 

zaleceniem Komitetu Doradczego ds. Praktyk Szczepień (Advisory Committee on 

Immunization Practices, ACIP) działającym z ramienia Centrum Kontroli i 

Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention, CDC); oraz 

(2) odstąpienia od współpłatności, współubezpieczenia i rocznego potrącenia za to 

szczepienie i jego wykonanie, w przypadku gdy jest ono wykonywane poza 

systemem opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób objętych zaleceniami ACIP;  

 

• Sekcji 3221(h) i (l)(3), 4303(e)(1), (f)(1) i (ll) oraz 4328(b)(1) ustawy o 

ubezpieczeniach, w zakresie niezbędnym do odstąpienia od współpłatności, 

współubezpieczenia i rocznych odliczeń z tytułu: (1) badań laboratoryjnych w sieci w 

celu zdiagnozowania wirusa małpiej ospy; oraz (2) wizyt w celu zdiagnozowania 

wirusa małpiej ospy w następujących placówkach, w tym za pośrednictwem usługi 

telezdrowia: w objętej umową placówce świadczeniodawcy, w objętym umową 

ośrodku pilnej opieki medycznej, w każdym innym objętym umową ośrodku 

świadczącym usługi ambulatoryjne, który ma możliwość zdiagnozowania małpiej 

ospy, lub na szpitalnym oddziale ratunkowym, pod warunkiem jednak, że 

współpłatności, współubezpieczenie, i roczne odliczenia mogą być nałożone zgodnie 

z odpowiednią polisą lub umową na każdą dalszą opiekę lub leczenie w związku z 

wirusem małpiej ospy, w tym przyjęcie do szpitala, zgodnie z prawem, a odliczenie 

może być zastosowane w przypadku planu zdrowotnego o wysokim poziomie 

odliczeń zgodnie z definicją zawartą w sekcji 223(c)(2) Kodeksu Skarbowego 

(Revenue Code), jeśli prawo wymaga inaczej. 

 

CO NINIEJSZYM potwierdzam 

własnoręcznym podpisem 

i pieczęcią stanu w mieście 

Albany, w dniu 

dwudziestego ósmego 

sierpnia dwa tysiące 

dwudziestego drugiego 

roku. 
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